VIENTO

Unităţi simple, exclusiv
pentru transportul rutier.
Pentru dube şi furgoane.

FIABIL

Viento face parte din categoria
unităţilor refrigeratoare de bază,
destinate exclusiv transportului
rutier, pentru vehicule cu un volum
de până la 28 m3 , dube frigorifice
sau furgoane izoterme.
Viento oferă performanta la nivel
mondial, de la Carrier, fabricat sub
forma unei unităţi uşoare, simple şi
extrem de versatile.
Disponibil la un preţ incredibil de
avantajos, aparatul Viento oferă
tehnologie de refrigerare de elită
accesibilă tuturor.

Calitate si fiabilitate la nivel de lider mondial.
Tehnologie dovedită, încercată şi testată de generaţiile anterioare de unităţi cu
acţionare directă, şi ele lider de piaţă.
Capacitate de răcire fiabilă şi o bună circulaţie a aerului, care asigură păstrarea în
bune condiţii a mărfurilor transportate în orice situaţie.

SIMPLU
Uşor de instalat, extra-plat şi foarte uşor.
Uşor de utilizat, permite comanda din cabina şoferului precum şi comanda cu
ajutorul unui microprocesor, un sistem care şi-a dovedit funcţionalitatea în timp la
gama Xarios.

VERSATIL
- Poate funcţiona la orice temperatură; putem furniza aparate proiectate special
pentru zone cu temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate.
- Pentru toate tipurile de vehicule, cum ar fi dubele frigorifice sau furgoanele
izoterme.
- Poate fi folosit pentru refrigerare sau congelare; cu posibilitatea alegerii tipului
de lichid de refrigerare utilizat.

GAMĂ DE EVAPORATOARE EXTRAPLATE

MZS 600

MZL 850 / MZS 850

MZL 1100 / MZS 1100

SPECIFICAŢII
• Lichid de refrigerare HFC R404A sau R134a

Dispozitive de siguranţă

Echipamente

• Comandă multifuncţională din cabina şoferului

• Trusă de montaj pentru compresorul de drum

• Gamă de evaporatoare extraplate

• Protecţie pentru nivelele scăzute şi ridicate de
presiune a lichidului de refrigerare

• Sistem de decongelare cu gaze calde

• Setare securizată de configurare a instalării

• Adecvat pentru temperaturi ridicate ale mediului
ambiant

Componente de comandă

• Sistem de încălzire cu gaze calde pentru
temperaturi scăzute ale mediului ambiant

• Decongelare automată şi manuală

• Unitati destinate in exclusivitate aplicatiilor de
transport produse refrigerate
• Functionare cu conectare la 24V DC

Lichid de
refrigerare
VIENTO 200
VIENTO 300
VIENTO 350

Accesorii
• Set prelungitor care permite poziţionarea flexibilă
a evaporatorului

• Sistem de control cu ajutorul unui microprocesor

• Accesorii pentru montarea condensatorului pe
sau sub acoperiş

• Afişaj electronic: sistem afisare în grade °C sau
°F, valoare de referinţă, aer recirculat, date,
parametri de configurare şi semnale de avertizare

CAPACITATE DE RACIRE
(în waţi)*
0°C/+ 30°C

• Compresor de drum

-20°C/+30°C

CIRCULAŢIA AERULUI
(m3/h)

R134a

1 930

1 015

990

R404A

1 990

1 040

760

R134a

2 630

1 305

1 080

R404A

2 760

1 530

990

R134a

3 074

1 550

1 660

R404A

3 750

2 010

1 770

DIMENSIUNI (mm) ŞI GREUTATE (kg)
Condensator

Evaporator

874 x 505 x 194

20 kg

874 x 505 x 194

21 kg

874 x 505 x 205

22 kg

MZS 850

857 x 608 x 170

17 kg

MZS 600

607 x 545 x 165

15 kg

MZL 850

860 x 614 x 172

17 kg

MZS 850

857 x 608 x 170

17 kg

MZL 1100

1110 x 614 x 193

23 kg

MZS 1100

1110 x 614 x 193

23 kg

* Temperatura mediului ambiant de +30°C (conform procedurii A.T.P.)
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